
Весна Капор

ГО СПО ДИ НЕ МОЈ...
Ми ло ра ду Ек ме чи ћу

При ча ми се на ме сти ла.
Гад но. Као со на ра ну. Као кру зер на ви дик су же ног за лив ског пре -

де ла. Обу ци те бе ле ко шу ље. Вре ме је.
„Ком ши је, из ви ни те, има те ли ка кав по ве ћи нож? Оштар”, чу јем

сво ју же ну. 
„Ево два. Је дан рец ка ви, је дан обич ни, па ко ји вам па ше.”
„Од мах вра ћам, са мо да сре ди мо лу бе ни цу.”
„Ма не жу ри те. Тре нут но нам не тре ба ју.”
У тре нут ку док се чи во уто пље но у др шку јар ке бо је, пре ла зи из ру -

ке у ру ку, отва ра се не му шти зјап у раз го во ру. Не ла го да, бо де, од јед ном
и ком ши ју и мо ју же ну. Но же ве до ди ру ју тек то ли ко да не ис пад ну из
ру ку. Гле да ју се пра зно и на тег ну то. Као да су упа ли у ја му ба зда њу. 

„Је сте ли је при кла ли?”, пи та доц ни је ком ши ја, док раз ме њу је мо по -
здра ве. „Не мам пој ма”, ве лим.

Цр ве но ср це лу бе ни це ми ри ше у мор ском пот кро вљу. Соч но. Ме -
ко. Ју че уз бра но не где у Чач ку. 

„Ова кво је ср це на ше Ср би је. То пло. Слат ко. По дат но. И рас ко ма -
да но.” Мо ја во ље на же на има ар се нал сен ти мен тал но-мо ра ли стич ких
ме та фо ра и док их де ли са мном, ње на ра дост ра сте као цвет. 

Мо ре је рас ко шно, мо ре је сми ру ју ће, мо ре је уте шно. Мо ре је не му -
што. И баш га бри га ко сто ји на ма лој пон ти ис под ко је мре жа сто раз -
вла чи сун че ве зра ке. Као са ће. 

Израна, на ма лу пон ту, иза ра зно бој но офар ба них др ве них врат ни -
ца, из ле ћу ку па чи. Ку па чи, по цео дан с те ре са ју сла не ка пљи це са сво -
јих те ла. 
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Се мир, наш ком ши ја, и ја уба цу је мо опу шке у им про ви зо ва ну пе пе -
ља ру, пла стич ну ча шу са поклпо цем, на пу ње ну во дом. Мре шка се сун -
це на на шим ра ме ни ма. 

Ру ски ња до нас пи та ла је ју че, мо ју же ну, да ли се раз у ме мо, сви ти
је зи ци, ка же: цр но гор ски, срп ски, хр ват ски, бо сан ски... да ли се раз у ме -
мо, гор ко уз вра ћа мо? Бо ље не го ико, од го ва ра моја жена. И сле ди це ла
исто ри ја о ста ро сло вен ском и сло вен ским је зи ци ма. Ис кљу чу јем пре -
ки дач у уху. Плоп.

По под не, као ча пље, сто ји мо на јед ној но зи. Пон та је пре пу на. Де -
лу је мо као ве се ло дру штво. 

Пла ви бе ло пу ти Та тарин, ко ји го во ри ру ски, до во ди тро је ма лих.
Јед но од њих, хва та ме за ру ку и во ди на ку па ње. Смех и одо бра ва ње та -
ла са ју се под обла ци ма. Сви се раз у ме мо. 

Раз го ва ра мо у пре зен ту, сва ко днев но.  Са по ма ло кур то а зног фу ту -
ра. И бо ја жљи вог плу сква мпер фек та. То ли ко да се не име ну је ни шта
што би по та кло не ла го ду. 

Шtа ми сли Се мир?
Во лео бих да знам. Шта ми сли Се мир. Ко је Се мир? Мо жда је пу цао,

на оној за рав ни из над гра да. Ка кво му је ср це, ис под окру глих очи ју? 
Шtа ми сли Мар ко? 
Во лио бих да знам. Шта ми сли. Ста ри ји је од ме не. Био је у ра ту, си -

гур но. Мо жда је па лио ку ће, као што при па љу је ци га ре те? 
Се ми ро ва же на, ка же да јој је Бе о град на ср цу. И да јој је слу жбо ва -

ње Уни ји европ ских на ро да ту баш, као код ку ће. По том по ми ње Ма -
ра кеш, па Сан Ди је го, па Вла хе у Ср би ји... па Ала њу, па Си ци ли ју. На
кра ју до ви ку је му жу из во де: „Ти, бо лан, не ра зу ми јеш са мо овај наш
је зик. Кад ти ка жем да при чу ваш дје цу.”  

Та ко тре ба да из гле да са вре ме ни чо век, ис пр о гра ми ран у Пен та го -
ну. Ци вил ни вој ник, у ми си ји, ша пу ће на ужа ре но уво, мо ја же на, ко -
ја ина че не пре ста је да при ча са сви ма ре дом. 

А каd сtе ви иза шли?
Са су сед не ма ле пон те, бив ша ле по ти ца са те шким при ча ма ис под

је зи ка, пи та слу жбе ни ке ЕУ, Се ми ра и ње го ву ве се лу же ну. Кад сте иза -
шли из Са ра је ва? Кад су про стр ли оне вој ни ке као ста зу, кад су их по -
у би ја ли, ми смо тек тад схва ти ли шта нас че ка, об ја шња ва им. 

Не при јат ност се раз ли ва као та лас. Но, Се мир, слу жбе ник ЕУ, оста -
је при бран. Ка же, ми смо при ми си ји, ди пло мат ски. Ди пло мат ски, не -
ма шта. Го спо ђа са су сед не пон те, ту жна у сво јој мрач ној ми ну лој
ле по ти, увла чи сво је при че под там не на бо ре под оч ња ка. Њен жи вот
је са бра н у пи та њу: кад сте иза шли? И ни шта ни је сна жни је од тог ча -
са. Два де сет го ди на, за ра ња у ту во ду, ви дим.

Обу ци мо бе ле ко шу ље. Да нас ће вас кр сну ти му че ни ци, још јед ном.
И опро сти мо. Чи та мо ја же на, су зно. Пре би лов ци су ме сто вас кр се ња.
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Бо ље је би ти по то мак уби је ног не го уби це. Исти на, ка же она у ма гли -
ча стом вре лом ав гу сту, док ка ме ни вр хо ви иза ње них ле ђа из ра ња ју из
мо ра, стре ме ћи не бу. Пла ни не су као чо век, увек у не у та же ном ста њу.
Из ме ђу дна и вр ха, из ме ђу зе мље и не ба. Ми слим да би би ло до бро
уми ра ти на пла ни на ма, ка жем. То ми де лу је као си гур на веч ност. 

Се мир и ја стр пљи во и кон цен три са но, да ни ма, уба цу је мо опу шке
кроз по ме ну ту ру пи цу пла стич не ча ше у ко ју је не ко удах нуо час за до -
вољ ства, уто лив ши жеђ. Мо ја же на је пра зни и ис пи ра у мо ру, сва ке
но ћи пре за тва ра ња зе ле них др ве них вра та. Ми сли да је глу по оста ви -
ти отров тек та ко на пон ти. Си па ма ло чи сте мор ске во де. Дан на мо -
ру мо ра по че ти про зрач но, чак и у им про ви зо ва ној пепељари – ча ши.
Из вол ’те, труј те се, ка же она. 

Вељ ко, ла га но пли ва. Пр во се ду го у пли ћа ку пр ска, па брч ка, све за -
гле да ју ћи умиља то свет око се бе. Као до бро ду шно де те. До ла зе Тур ци,
не ки дан ре че. По ме рио сам ва ше пе шки ре. Да они има ју  ме ста. И да ми
бу де мо бли же. Ми, на ши. Он пе ву ши. Три ме tе ра со мо tа. И дру ге бе -
ћар ске. Жи ви на обо ду Но вог Бе о гра да, та мо где се не бо де ри кру не и
по чи њу ту жне рав ни це. Та мо, он упрег не сво је па рад не ли пи ца не ре,
би чем фи јук не тек да упот пу ни ат мос фе ру, и кас се чу је сит но, и не -
ствар но у ве тру што ју ри ка про зо ри ма, ка гра ду у ко ме ће се раз де ли -
ти у сто ти не ру ка ва ца. У гра ду ни шта ни је це ло. Ни чо век. Ни ве тар.
Ни су за. Гле да ју ћи бро ди це, не ки дан, ве ли: Е, Бо го, ми ку пу је мо трак -
то ре, а они је дри ли це. Ви дим, не би се ме њао. Ка же, ла не је ми слио ку -
пи ти стан, ов де, на оба ли, али ком бајн, ис пао по вољ но. А за сво је па ре,
мо гу гди хо ћу, ка же. Стан је ом ча. А ком бајн на ве тру, док гу та кла сала
по ља, цр вен као змај, брек ће и шу ми по бе дом. Сми ра јем. Ра до шћу.  

Гле да нас ду бо ком при тај еном сум њом, док пу ши мо. Се мир и ја.  
Ве се ле рјазан ске Ру ски ње, на су сед ној пон ти, кур то а зно кли ма ју гла -

вом ба ки Ање ши, Та тар ки. Рет ко раз го ва ра ју. Уоби ча је но пи та ње: Ка ка -
ја ва да? И крат ки од го во ри. То пла ја. Пре кра сна ја. Хо лад на. Ме се ци ма,
ти ха, му дра то пла, ула зи го спод стве но у во ду, сме шка се де ци и, ма да на
пра гу де ве де се те, ду бо ко ужи ље на у свет, тре пе ри од жи во та.

Ка же, нор маљ на, код нас у Турк мени ста ну, учи мо ру ски. И ма тер њи.
Бли ски су на ши од но си. И пу ни ува жа ва ња. Са уну ком, све јед на ко, рас -
тре са ге о по ли тич ке про бле ме и по све ће но му спре ма здра ве обро ке. У
јед но жар ко под не, стр ча ва ју ћи у мо ре, чу јем ка ко ра зло жним, мир ним
гла со ви ма раз ма тра ју те му: ка ко, кад и због че га се рас пао СССР. Ле он,
та ко се зо ве, за чуд но пла ви Та та рин, сту ди ра ме ђу на род но пра во у Хо -
лан ди ји. Ка же, во ли Ср би ју. По себ но му се свиђа Ужи це.

Мо ја же на раз го ва ра, да кле, са сви ма. Ре дом. Без за др шке. Наш син ве -
ли, Мај ко, Бог зна ко ји ти то је зик го во риш. Ти са мо ми слиш да је ру ски. 
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Кру зер је ве ћи од свих на се ља на оба ли. Кру зер је не ман ко ја гу та
сми сао мо ра. И ле то ва ња. Ни ко ла Ма ло вић је, баш од лич но, о то ме
пи сао, оба ве шта ва дру штво, мо ја же на. 

Ви сте, исто, си гур но, из Са ра је ва? А кад сте иза шли? Чу је  се по но -
во, пи та ње про фе сор ке ли ков ног. Њен про зу кли глас, ука зу је се као је -
ди ни траг мра ка за пе ча ће ног у сви ма, ду бо ко. 

И ма да је ти ши на ра су та сву да, око ло, пли ва ју пар чи ћи не из го во ре -
них ре чи. Као да се из вла че из на ших гр ла, из гла ва, и ра се ца ју пу те ве
мер ка ју ћи се. Је ди но, оне ве се ле Ру ски ње, цео бо го вет ни дан, ујед на -
ченим гла со ви ма, ја сно и гла сно, не ха ју ћи ни за што дру го, по пу ња ва -
ју ча со ве, ре чи ма и сме хом. Не до ти че их ни шта. Са мо же ле да за бо ра ве.
Све да за бо ра ве. Сем то га да су ту. У по дат ној све тло сти, у рас ко шној
пла ве ти. Све сне, не ком ду бо ком гор ком му дро шћу да се ни шта не ће
по но ви ти. Пу ни су да ни њи хо вих див них, обич них жи во та. Свет је за
њих је се ња бер ба. 

Се мир и ње го ва же на осло вља ва ју се, ти пич но, као и сви па ро ви са
ма лом де цом: Ма ма и Та та. Ма да, мо ја же на ка же: И ми смо ова ко у Ду -
бров ни ку. Се ћаш се? А де цу смо об у чи ли да углав ном бу ду не ми. Био
је то јед но днев ни из лет. Су тра дан, спу шта ју ћи се у Бо ку, они су нас пи -
та ли: Сме мо ли на овом мо ру да при ча мо? 

Шtа ми сли Се мир?
Се мир ужи ва. И не осе ћа страх. Је дан је од они  их што но се уну тар њу
сло бо ду као прин цип. Про вео је де тињ ство ов де, на мо ру. Ни су му сме -
та ла зво на са цр ка ва. Ти хи ко ра ци из Цр кве Го спе од Ми ло ср ђа ни ти
ле ко ви та ти ши на из за та је не цр кви це Ва си ли ја Остро шког. Мо ре увек
све по ве же. Уме ри стра сти. Пред пу чи ном за не миш. 

Ипак. Гран ате, ипак чи зме у ба ту, ипак по дру ми... Тр чи за бе лим
ка ми о не том у ко ме се де јед ан Ин ди јац, је дан Фран цуз и је дан Шпа нац.
По на вља на од лич ном ен гле ском (а и да ни је та кав би ло би све јед но,
јер ова тро ји ца је два сри чу исти), по ве ди те ме, по ве ди те ме. Та ко по -
чи ње ње гов пут до ди пло мат ског цар ства ЕУ. Или мо жда: ком ши ја ула -
зи и ка же, иди те одав де. Бр зо, бр зо... не ма шта да се че ка. Све је оти шло
у ПМ. Или је то био не ки очев ђак? Па ду ге пре те ће ноћ не сен ке. Чуд -
но, све је из ме ша но у се ћа њу. Као не ки ка зан, у коме се крч ка ју се ћа -
ња. Из ме ша на, го ру ћа, бо на... „Не мој са мо Вла хи њу же ни ти, ка же не на,
на на, „ви диш ка ко ти је про шо ћа ћа, ни гдје при спио!” Се мир се чу ди.
Шта фа ли ћа ћи? Увек је на сми јан. А шта фа ли мај ци, то тек ни је мо гао
схва ти ти. „Слу шај, ба ба, го во ри ла би му док је од ра стао. До ду ше, по -
сле је го во ри ла, чу вај оца. Ни гдје при спио!” Или је ћа ћа јед ног да на
ре као, иде мо ма ли. И по вео га у кан це ла ри је Ун про фо ра... Чуд но, ни -
је си гу ран у ве ро до стој ност по чет ка при че. О се би и Еуро пи. Као да се
по ква рио не ки пре ки дач на про јек то ру, и та сце на увек је дру га чи ја.
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Сто пут пи та оца, ка ко је све по че ло? Ка ко је по че ло? Али, ни је си гу ран
ни у ње го ва се ћа ња. 

Бе сан сам. Од ла жем па пир. Шта ја знам о овом свом ком ши ји, Се ми ру?
Отва ра пре го ва рач ка по гла вља. Бла бла бла.... ка же Ми ле на. Шта,

ди ван чо век, пла ћен да отва ра по гла вља по сле ко јих ће у сва ком квар -
ту жи ве ти не ке угро же не ску пи не... а слу жбе ни ци ЕУ, мо ћи ће ис тра -
а жи ва ти мор ске зви је зде, где год по же ле. 

Бог те ви д’о, та ЕУ, бре, има апа ра ту ру ко САД! Чи нов ни ке, из вр ши те -
ље, се кре та ре, ти мо ве... вој ска им је, до ду ше у Аме ри ци. Сла жу се Вељ ко
и Ми ле на. (Не при хва та ју опа ску да је обр ну то. Да им је мо зак у Аме ри -
ци.) За ди вље ни су, пр ви пут ви де ди пло мат ске та бли це, те им пе ри је.

Ав густ пе че. Обу ци те бе ле ко шу ње, ре кли су мо ме ђе ду и ком ши ја ма,
во ди мо вас на са ста нак са по глав ни ком. И обу кли су. Уноћ је по ку цао,
Ав до Сма јов, и ре као ба би: Бјеж’ те овог ча са! Бјеж’ те у бр да Цр но гор ци -
ма. Не че кај те Осто ју. 

Осто ју су су тра на том са стан ку, ма љем. У би је лој ко шу љи. Ба ба са
пе то ро пре жи ве ла у бр ду. Скон ча ла у ко ло ни за ци ји. Зе мља на ци о на -
ли зо ва на. Ку ћа рас ку ће на. Ниг де ка ме на не ма. Бо ја џи ја, Осто ја Ка пор.
У не кој ја ми ху ји. 

Обу ци те бе ле ко шу ље, мо ја же на Ми ле на, по на вља као ре френ вла -
ди чи не ре чи. Ипак, за па ло нас да са ку пља мо гла ча не мор ске сла не ка -
мен чи ће, баш сад. Док Пре би лов ци ма ху је ту жне ра до сти. Све има сво је
раз ло ге, ми слим.

Скло пи очи и све ће не ста ти. И ма ла пон та. И Ру ски ње, и Та та ри, и
же на са ту жним под оч ња ци ма. И ри би це у мре жа стом, сун ча ном лу -
ку. Скло пи очи. 

Ми ле ни ног оца до не ли су из Под ве леж ја, ра ста вље ног у де ло ве. Ра -
ста вље ног од жи во та. Од об лич ја. Уме сто но са цр ни згру ша ни цвет,
кроз уши на ли ва ди, ми ри са ла ка ду ља, ру ке од ла ка та, на жбу њу гло -
га, чи зме, у ко ји ма умор ним жу ље ви тим но га ма из ла зи из дво ри шта,
и ка же, за пет да на, са но га ма до ко ле на, ни су до не ли. За мео се ко рак.
И уби ци и уби је ном. У џе пу, би ла це ду ља: по здрав од Ав де. Ми ле на
има 15 го ди на. И цр не ру пе у очи ма.

Ми ле на је мо ја же на. 
Мр ско јој је кад чу је: ги ну ло се без сми сла. Ка ко би ти сад сво ју гу -

зи цу ше тао ову да, да се ни је ги ну ло?, пи та сва ко га ко по сум ња. 
Гу жвам па пир. Гу жвам пре део у очи ма. 
Не мо гу ће је за бе ле жи ти ову при чу. Ре чи су ма ле. Ре чи су не стал не. Ре -

чи су крх ке. И не до вољ не. А опет, ре чи су је ди но ме сто где свет по чи ва.
Ма ма и Та та, ку па ју се, спо кој но. Вре ло је и са ми су у мо ру. Ми ле -

на, мо ја же на, ка же, ах, та ра дост брач не са мо ће ко ју угра биш док сит -
на де ца спа ва ју! Сец ка бри жљи во лу бе ни цу на коц ки це, спу шта се као
цвет ни жбун (та ква јој и ха љи на и ду ша), и на пон ту, из ме ђу ле жаљ ки,
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оста вља чи ни ју соч ног ср ца. При ја, то та ко мла дим љу бав ни ци ма у
бра ку. Сме је се.

Уве че, Се мир и ја, у ти ши ни уби ја мо свој ва ску лар ни си стем ду гим
увла че њем ди ма. Чи сто за до вољ ство. Ма ма и Ма ма, сме ју се. Слат ко. 

До бро је да се ни сам ода за в’о на мо би ли за цју. И за вр шио као Пет -
ко. У ко ма ди ма. Ни гроб му се не зна. Сун це им је бем, па они су исти.
Треп ће ту жно и збу ње но Вељ ко. А оно мад, кад је чуо да до ла зе Тур ци,
ми слио пра ви Тур ци, кад оно на ши, са мо та мо слу жбо ва ли, по ме рио
пе шки ре, ови ма, а они гле сад, ни шта не ха ју. Сви се де где им пад не на
ум. Чак су и ба ку Ању шу при те ра ли да се да где стиг не. По ме ра се, ме -
ња ме ста, а до ју че има ла са мо сво ју ле жаљ ку на ко ју ни ко ни је се дао.

Ова лу да Ми ле на, све ис по ме ша ла, ми сли Вељ ко док ша ка ма за хва -
та во ду и пу шта да се оси па кроз пр сте. Као вре ме. Али, ко мо же да јој
за ме ри. Сме је се та ко звон ко. 

Кру зер са пут ни ци ма из ЕУ, ква ри нам и за маг љу је по глед. За га ђу -
је во ду. Из ба цу ју сво ја сра ња ов де, ка же Ма ма. Не ра зу ми јем, ка кав им
је то про вод, бо лан! Хајд’ ка жи. Укр цаш се ко за ро бље ник. 

Ис ти чу вре ли и ти хи да ни од мо ра. 
Онај нож ко јим смо ра се кли ср це соч не лу бе ни це, и онај дру ги рец ка -

ви, вра ћа мо на сто ком шиј ске те ра се. Хва ла, ве ли мо углас. Ма, не тре ба -
ју нам, још. Ве ле они. Не ка, не ка, тре ба ће вам. Га зде су ле по до ма ћин ски
раз ме сти ли при бор. Ово при па да ва ма. Ка же Ми ле на. На но же ви ма
се огле да свет. Пла вет но не бо. И гра на мир те. 

Зво нак је дан. Про зра чан. Се ди мо на пон ти. У обла ку жи во та. Гла -
со ви у пре зен ту, ре чи ве дри не, ре чи олак ша ња, ре чи по до зре ња. Ре чи
ле та, као па пер је, то пле и је ди но ва жне, умо та ва ју на шу пон ту. 

Се мир ка же мо јој же ни, Го спо ђо, ствар но ће те нам не до ста ја ти. 
Вељ ко ни шта не ка же. 
Се мир и ја се сме је мо. 
Облак жи во та, пло ви. Као кру зер. 
Ис под тог обла ка су на ше при че. Сте шње не, ду бо ко без гла сне, гро -

мо ви те, љу те. Веч не.
Ћу ти мо и увла чи мо ди мо ве.  
Зе мља ко ја њи ше све на ше мр тве, ис под ко лу то ва, ми ри ше. На ша

зе мља. Под не је. Бе ле ко шу ље, у Ми ле ни ним очи ма, по ста ју за ста ве.
Го спо ди не, слу жбе ни че, би ло нам је за до вољ ство, ка же. Без гла сно,

још тре ну так гле да мо пу чи ну.
Го спо ди не мој, на пу чи ни, у зе мљи, у цва ту, у кли ци, у бе ха ру, у ли -

сту, у ра ђа њу и уми ра њу. Без гла сно се ши ри ду бо ко раз у ме ва ње, из ме -
ђу нас. На пон ти у вре ли по днев ни час. 

Опро сти нам, са мо ми раз у ме мо на ша кла ња и ора ња. 
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